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A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottságának elnöke a 

Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1) bekezdés alapján, a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

fegyelmi vétség elkövetése miatt indított eljárást Szabó Dániel Benjáminnal a Dunaújvárosi 

Acélbikák játékosával szemben. 

 

A Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi szabályzat 20. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak 

alapján a játékossal szemben az eljárást 

megszünteti. 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni az 

MJSZ Fegyelmi Bizottságához. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó 

hatálya. 

Indoklás: 

Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a 2023. január 14. napján rendezett U18 135 
sorszámú mérkőzésen történt szabálytalanságot. 
 
Az eseménynapló szerint a Dunaújvárosi Acélbikák csapatának játékosa Szabó Dániel 
sportszerűtlen magatartást tanúsított a mérkőzés játékvezetőivel. A játékvezető a játékost a 
szabálykönyv 75. szabályát alkalmazva 20 perc végleges fegyelmi büntetéssel sújtotta. 
 
IIHF 75. SZABÁLY – SPORTSZERŰTLEN MAGATARTÁS 
A játékosok, edzők és a csapat stábtagok mindenkor felelősek a viselkedésükért, és 
törekedniük kell arra, hogy a mérkőzés előtt, alatt vagy után, a jégen vagy azon kívül, illetve a 
jégpálya bármely pontján megakadályozzák a rendbontó magatartást. Ennek elmulasztása 
esetén a játékvezetők büntetést szabhatnak ki a fenti személyek bármelyikére. 
 
Bármely játékos, edző vagy a klub nem játékos tagja, aki a mérkőzés után obszcén, trágár vagy 
gyalázkodó kifejezéseket vagy gesztusokat intéz bármely személyhez. Ez a történhet a jégen 
vagy jégen kívül. 
 
Minden játékvezető felelőssége, hogy jelentést küldjön az illetékes szerveknek, amelyben 
részletesen beszámol az obszcén gesztusok, rasszista sértések vagy gúnyolódás, illetve 
szexuális tartalmú megjegyzések vagy kifejezések bármely játékos, edző, csapat stábtag vagy 
más csapat hivatalos személy által történő használatáról. 
 



 

 

Amennyiben szükséges, kiegészítő fegyelmi intézkedések hozhatók az illetékes szervek által, 
saját belátásuk szerint. 
 
A Fegyelmi Bizottság az eset minden körülményét figyelembe a játékvezetők által kiszabott 

büntetést helybenhagyja, a játékossal szemben további szankciót nem alkalmaz. 

A Sportfegyelmi Szabályzat 20. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint: 

A fegyelmi határozat tartalmát tekintve megszüntető határozatot kell hozni abban az esetben, 

ha a fegyelmi vétség súlyára, és az eset összes körülményeire tekintettel még a legenyhébb 

fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek. 

Tájékoztatom, hogy tekintettel arra, hogy az ügyet a Bizottság tárgyalás mellőzésével vizsgálta, 
a határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kérheti 
annak részletes indokolásával Fegyelmi Bizottságtól. A tárgyalás kérése a már kihirdetett 
határozatra nem halasztó hatályú.  
 
Amennyiben az eljárásban érintett személyek, illetve sportszervezetek nem élnek a tárgyalás 
tartásának jogával, vagy erre való igényüket 5 napon túl terjesztik a Fegyelmi Bizottság elé, a 
fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhetnek.  
 
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottuk.   
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